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Ι. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ

Α. Η ευθύνη των µελών του ∆Σ
Ανωνύµων Εταιρειών γενικά

–Η εσωτερική ευθύνη των µελών του
∆Σ έναντι της εταιρείας

–Η ευθύνη των µελών του ∆Σ έναντι
τρίτων (ιδιωτών) 

–Η ευθύνη των µελών του ∆Σ έναντι
τρίτων (µη ιδιωτών)



Β. Εταιρική ∆ιακυβέρνηση – Επιδιώξεις
– Ορισµός
– Βασικές επιδιώξεις:
– Η αύξηση της µετοχικής επιρροής στην
εταιρική διοίκηση

– Βελτίωση της αποδοτικότητας της
εταιρείας

– Βελτίωση εσωτερικών µηχανισµών
ελέγχου µε σκοπό τη προαγωγή της
διαφάνειας

Γ. Αντικείµενο της εισήγησης



ΙΙ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 
ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 2 Ν. 3016/2002– ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

• Η διάταξη της παρ. 1 του άρθρου
2 ν. 3016/2002

• Καθήκοντα του ∆ιοικητικού
Συµβουλίου:

1. Η προάσπιση του γενικού
εταιρικού συµφέροντος

2. Η διαρκής επιδίωξη της
µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας
της εταιρίας



ΙΙΙ. ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

• Επιδίωξη µακροχρόνιας
οικονοµικής αξίας της
επιχείρησης
–ενίσχυση της χρηµατιστηριακής
τιµής

–αύξησης της εσωτερικής αξίας της
µετοχής

(Συγκλίνουσα επιδίωξη)



ΙV. ΕΝΝΟΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ
ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ

Α. Κύκλος προστατευοµένων συµφερόντων
• Συµφέροντα της συµπαγούς µειοψηφίας; 
• Συµφέροντα του συνόλου των µετόχων; 

(ιδίως θεσµικών επενδυτών)
• Συµφέροντα και άλλων προσώπων;

(εργαζοµένων, προµηθευτών, δανειστών, 
καταναλωτών κλπ. ανάληψη κοινωνικής ευθύνης
– σεβασµός ανθρωπίνων δικαιωµάτων) 



Β. Αγγλοσαξονικά δίκαια
• Αύξηση της αξίας της εταιρικής συµµετοχής
στο σύνολό της (shareholder value theory) 

• Εξυπηρέτηση του συνόλου των
συµφερόντων γύρω από µία επιχείρηση
(stakeholder theory).

Γ. Ηπειρωτικά ∆ίκαια
• Ευρεία έννοια του εταιρικού συµφέροντος
• Θετική υποχρέωση του ∆.Σ για τον
συνυπολογισµό των κοινωνικών συνεπειών
και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της
εταιρικής δραστηριότητας



ΙV. ΤΟ ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΝΟΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ∆ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

A. Εισηγητική Έκθεση για το άρθρο 2

Β. Η κρατούσα άποψη
• Πρόταξη ενδοεταιρικών συµφερόντων
• Επιφύλαξη υπέρ της κοινωνικής εταιρικής
ευθύνης υπό τον όρο της ανταποδοτικότητας



V. ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ∆.Σ.

• Καθήκον του διοικητικού συµβουλίου: 
– Η εναρµόνιση των ενδοεταιρικών και
εξωεταιρικών συµφερόντων

– Σκοπός: Η προάσπιση του γενικού
εταιρικού συµφέροντος

– Η παράβαση του καθήκοντος αυτού
συνιστά αθέτηση υποχρεώσεως

• Λήψη αποφάσεων στρατηγικού
σχεδιασµού: δύο βασικές
υποχρεώσεις:
– Επιµελής προετοιµασία αποφάσεων
– Αποφυγή υπερβολικά µεγάλων κινδύνων



VΙ.  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΑΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΚΟΝΤΟΣ

• Ευθύνη εκτελεστικών και µη
εκτελεστικών µελών ∆Σ
–Αξιώσεις τρίτου έναντι της εταιρείας
προσώπου.

–Αξιώσεις της εταιρείας
–Αξιώσεις ζηµιωθέντων µετόχων –
επενδυτών



VIΙ. ΕΠΙΜΕΤΡΟ



Σας ευχαριστώ πολύ


